
Side 1 av 1

Protokoll styremøte 14.04.21 :

Tilstede: Stig, Børre, Lene, Anne Gyri, Vetle og Gløer. Forfall: Roar

1. Konstituering av OTOs styre 2021:
Styret konstituerte seg slik som årsmøtet bestemte. Stig har meldt inn det nye styret til 
Brønnøysundregisteret

2. Utvikling Covid-19 
a. Trening : Starter med treningsløp som vanlig f.o.m. 15.04 og hver torsdag fremover. 

Dessuten intervaller på lørdagene når det passer.
b.  Pinseløp : O-forbundet ønsker at vi arrangerer utttaksløp for juniorer på Skrim 5. og 

6.juni. (Mail fra Johnny og NOF (Jan Arild) 14.04.) Pinsen blir sannsynligvis for tidlig 
for noe stort arrangement så dette må vi sannsynligvis avlyse. Stig avtaler videre med 
Johnny og undersøker om vi kan ha med ungdommer ned til 13 år på et 
uttakningsløp for NOF. Dette må i så fall avklares med Notodden/Bø som er satt opp 
med MOT.TV-løp.
Vi må avgjøre om vi arrangerer noe for NOF innen utgangen av april.

                                                  
3. Samarbeidsavtale med Sport1 Revetal – Hvordan bruke Kickback (kr. 8.800,-)  

Styret mener vi bør bruke dette til innkjøp av premier til løp.

4. Revidere arrangementsplan og kartplan 
Arbeidet startes og planen bør revideres og behandles av styret. Det er viktig å ta vare på de 
kartene vi har. Kartkomiteen bør lage en plan for dette og den bør sammenfalle med hvilke 
steder vi skal arrangere løp.
Roar bør være med på dette arbeidet, og det tas opp igjen på neste møte. 
Vi snakket også om bruk og lagring i Drop-box. Denne bør struktureres og Lene kan lære oss 
mer om bruken av denne.

5. Digitale nybegynnerkurs alà SOK 
Rekrutteringskomiteen (Lene) har laget digitalt nybegynner kurs over to dager. Det vil bli 
arrangert digitalt kurs onsdag og utetrening (Byskogen) torsdag i neste uke (uke 16).   
                     

6. Opprydding i trøyebanken
Jubileumstrøyer i store størrelser kan selges ut billig til medlemmer kr.50,- Lene legger dette 
ut på Facebook.                                  
  

7. Tur-O rundt og kart Merkedammen
Grunneierne i Sydenden tillater ikke bruk av deres skog. Vi skrinlegger derfor planene i 
denne omgang. Børre kontakter Gisholt. 
                                 

8. Stolpejakt  
Hans Stordal og Stig jobber med dette. Første uke i mai håper vi stolpene er på plass. Stig 
har fått inn noe støtte. «Ledige» stolper utstyres med OTO’s Vippsnummer. Områder: 
Grepan, Tjøme sentrum og Solvang. 
                   

9. Diverse søknader – økonomisk tilskudd 
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Lene har tipset oss om flere steder vi kan søke. Amedia: Gløer sender søknad om stolpejakt. Stig 
søker Tønsberg kommune. Lene sjekker også med Equinor og sender eventuelt en søknad dit.
 
10. Karlsvika  
Det er muligheter å «booke»/leie gamle «barnehagen» gratis på ukedagene og billig i 
helgene.     
                                                                 
11. Eventuelt 

12. Neste møte
Vi prøver å snakke sammen i løpe av neste uke for å avgjøre Pinseløpene. (Torsdag på 
treningsløp i Byskogen ble foreslått)

Gløer 14.04.21


